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Những ngày Tết Đinh Dậu vừa qua, người dân lại tiếp nhận thông tin cá lại chết hàng loạt
ở Quảng Bình. Hàng loạt cá khoai đã chết tấp vào bờ gây sự sợ hãi và phẫn nộ của người
dân.

Ngay lập t�c, ngày �耀�耀�댳䁡�, Nguy�n �iết �nh � chủ t�ch �BND huy�n Quảng Ninh
�t�nh Quảng Bình, cho biết vi�c cá bi�n chết hàng loạt ở bi�n Hải Ninh những ngày
vừa qua �là bình thường�.
Thậ� ch�, tay �� ��n �hởi � b� thư Đảng ủy �ã Hải Ninh c�n n�i ��ng do �tập t�ung ở
�ột ch� n�n lượng cá chết t�ng nhi�u h�n bình thường�.
Cái �bình thường� ở cách giải th�ch �à đến t�ẻ con cũng không th� nh�n được cười này đã
phản ánh �ột đi�u: Họ đã không dá� n�i thật � Bi�n độc.
Tưởng ch� c� Quảng Bình �ới c� chuy�n lấp liế� vi�c cá chết hàng loạt, đẩy người dân
vào ch� �n cá độc.
Nhưng, không ch� c� Quảng Bình.
Ngày sau tết, 4耀�耀�댳䁡�, t��n �ột chư�ng t�ình Tivi, người ta thấy ông Cục t�ưởng cục
nuôi t�ồng Thủy sản và cả ông �� Đình S�n, B� thư T�nh ủy Hà Tĩnh l�n n�i ��ng: Các loại
cá đã nhi�u t��n bi�n Hà Tĩnh, đi�u đ� ch�ng tỏ ��ng bi�n đã sạch.

Nghe những lời này, người ta nhớ lại vẫn những lời n�i, hành động của các quan ch�c nhà
nước v� vi�c nhi�� độc bi�n và thả� họa �ôi t�ường ở Mi�n T�ung.

Bi�n sạch thật không?

Ph� �i�n t�ưởng �i�n H�a học (�i�n Hàn lâ� �hoa học và Công ngh� �i�t Na�), Ph� Chủ
t�ch Hội đồng �hoa học và Công ngh� cho ��ng “Phải �ất �t nhất 5댳 n�� sau, h� sinh
thái bi�n ở bốn t�nh này �ới phục hồi lại như hi�n t�ạng ban đầu”.
Thế nhưng, ch� cần 4 tháng sau, ngày ��耀8耀�댳䁡6, Bộ Tài nguy�n � Môi t�ường đã tuy�n
bố t��n báo ch�: �Bi�n đã sạch, cá đã �n được�. Quả là sự thần kỳ ch� c� ở �i�t Na� nếu
tin theo lời quan ch�c cộng sản.
C� đi�u là sau đ� lại hàng loạt vụ ngộ độc hải sản từ bi�n di�n �a li�n tiếp. �à lại tiếp tục
�àn dối t�á, quanh co v�ng vo ta� quốc nh�� che giấu nguy�n nhân. Thậ� ch� gà chết
sau khi �n cá là �do gà �n quá no�.
Nghe câu n�i này, nhi�u người dù đau đớn cũng phải bật người �à ��ng: Nếu �n quá no
�à chết, thì hàng loạt quan ch�c cộng sản tha� nhũng đâu c�n tồn tại, �lấy đâu �a cán
bộ �à là� vi�c� như lời Nguy�n Sinh Hùng, nguy�n Chủ t�ch Quốc hội �N.

�à như vậy, nguồn cá độc từ �ũng �ng, từ vùng ô nhi�� c� nối đuôi nhau �a đi �phục vụ�
đồng bào cả nước.
Thật là �ột đại họa cho dân tộc khi nguồn ki� loại nặng dồi dào từ Fo��osa qua những
�e cá đi tung t�ng �a khắp cả đất nước này �ồi ngấ� vào các tế bào người dân đ� gây họa
lâu dài.
�ậy câu hỏi đặt �a là: Những cán bộ n�i t��n, từ Bộ t�ưởng Tài nguy�n � Môi t�ường, các
B� thư, chủ t�ch T�nh, Huy�n, Xã... vùng thả� họa và các c� quan quản lý hoàn toàn
không nghi ngờ v� độc tố c�n c� t�ong cá hay không? Hay họ hoàn toàn y�n tâ� là bi�n
đã sạch và cá đã hết độc?

B�ng ch�ng �ất �õ là từ khi �ấy bộ t�ưởng và quan ch�c �n �ẫu cho T� và đài báo tuy�n
t�uy�n, đến nay chưa thấy ông nào đến �n lại hoặc �ua v� nhà cho bố �ẹ, vợ con họ �n.
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B�ng ch�ng �ất �õ nữa, là ch�nh họ đã không h� đặt �a vấn đ� ki�� nghi�� lại bi�n cũng
như các loài thủy sản đ� công bố công khai. Bởi họ biết �õ, nếu là� vậy thì công lao
tuy�n t�uy�n dụ người dân sẽ b� b�c t�ần khi các con số l�n tiếng.

�à �ột đi�u �ất cốt yếu là nhà nước đã lỡ nhận 5댳댳 t�i�u dola của kẻ thủ ác Fo��osa đ�
đ�n bù, thì số ti�n đ� c� đủ đ�n bù cho những thi�t hại của người dân cho đến hết 5댳
n��, khi bi�n thật sự sạch? Theo những người dân ở đây, thì c� lẽ số ti�n đ� ch� đủ đ�
huy động số công an, CSCĐ đ� t�ấn áp các cuộc bi�u tình, huy động công an, an ninh đi
�ình �ập người dân... được �ột thời gian nữa. C�n sau đ�, thì nhà nước lại lấy thuế của
người dân cả nước �à bù l� cho thả� họa do Fo��osa.
Nếu như, theo những gì người cán bộ cộng sản th� hi�n, là do sự tối t�� dốt nát đã
không cho họ thấy những nguy hi�� của vi�c �ang độc tố ki� loại nặng từ Fo��osa đến
từng tế bào người dân, thì đ� cũng là chuy�n bình thường, �ột vấn nạn của �ã hội cộng
sản vốn tồn tại lâu nay của vi�c sử dụng �người nhà thay cho người tài�.
C�n nếu như, họ cũng như những người bình thường, biết �ất �õ các tác hại của chất độc
khi đi vào từng bữa c�� người dân �ang lại đại họa lâu dài cho dân tộc, n�i giống này...
�à họ vẫn là� ng� đ� �n�i và hành động theo ngh� quyết� �ặc cho �ọi hậu quả �ảy �a.

Thì đã �ảy �a th�� �ột thả� họa vô cùng lớn: Sự t� li�t đến ��c báo động của lư�ng
tâ� con người t�ong những người cộng sản.耀.


